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Anotace: Tento list je zaměřen na procvičování slovíček z okruhu moje rodina, 
opakování barev a určování velikosti. Žáci v 2. třídě se neučí v anglickém 
jazyce číst ani psát, proto jsou pro výuku i procvičování zvoleny jiné 
aktivity
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Pracovní list 

Název aktivity: My familly

Procvičovaná látka: rodina, barvy, malý, velký

Vazba na jiný předmět: anglický jazyk

Cílová skupina: žáci 6 - 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování členů rodiny a barev

Forma práce: opakování slovíček při práci na pracovním listu     

Časová dotace: 10 minut

Pomůcky: 1 pracovní list, pastelky, CD s písní My familly, obrázky členů rodiny

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 18. 9. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Opakujeme společně jména členů rodiny podle obrázků.
2. Děti předvádějí členy rodiny pantomimou – ostatní hádají.
3. Opakujeme písní z 1. ročníku členy rodiny, vybrané děti drží karty a postupně 

zvedají obrázky těch členů, o kterých se zpívá.
4. Děti zkusí představit svoji rodinu, použijí frázi I have…, ostatní děti přeloží. Žák, 

který dobře popíše svoji rodinu a 2. žák, který správně přeloží, bude oceněn 
známkou. 

5. Učitel rozdá pracovní listy, zapakuje s žáky slovíčko velký a malý a diktuje dětem 
barvu a cestu, kterou spojí obrázek s příslušným domečkem a frází ……lives
in…………hause.

6. Domečkz můžeme očíslovat – diktují děti.
7. Společná kontrola. V kterém domečku bydlí 2 osoby?






